SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 138 (166)

2015-06-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
Torsdag 11 juni 2015, kl. 09.15-16.00

Beslutande

Britt-Marie Wiklund (M), ordförande
Mattias Liinanki (MP), vice ordförande
Erik Johansson (S)
Margareta Pohjanen (S)
Mats Rantapää (S)
Josephine Högman (M) tjg.ers.
Dan Vintén (MaV) tjg.ers.

Övriga deltagande

Michael Gustafsson, tf. förvaltningschef
Maria Landström, nämndsekreterare
Anders Skoglund, IT-strateg, § 81
Thomas Regemalm, tf. avdelningschef, §§ 85, 90
Tommy Isaksson, fritidschef, § 88

Utses att justera

Mats Rantapää

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden

Underskrifter

Sekreterare
Maria Landström

§§ 81-96

Ordförande
Britt-Marie Wiklund
Justerande
Mats Rantapää
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

2015-06-11

Datum för anslags uppsättande

2015-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
Maria Landström

|Utdragsbestyrkande
|

§§ 81-96

Datum för anslags nedtagande

2015-07-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 139 (166)

2015-06-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN
140

§ 81
IT-strategi
§ 82

142
Politikerutbildning-styrsystem

§ 83

143
Delgivningar

§ 84

149
Delegationer

§ 85

151
Budgetuppföljning

§ 86

152
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor

§ 87

153
Kommunala råden informerar

§ 88

154
Rapport skoterutredning

§ 89

155
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen

§ 90

156
Service- och teknikförvaltningens ärendeuppföljning

§ 91

157
Ärendeuppföljning juni 2015

§ 92

160
Säkra skolvägar för barn

§ 93

162
Utredning Norska/Oljevägen

§ 94

164
Ansökan om driftbidrag frö Gällivare-Malmbergets golfbana

§ 95

165
Motion av Erik Johansson (S), Claes Danell (S), Nina Eriksson (S), Tony Normark (S), Johannes
Sundelin (S) och Elin Näslund (S) - Anlägga ett utegym i Gällivare kommun
§ 96
166
Kurser/konferenser/återkoppling

|Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 140 (166)
2015-06-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2015:196 -005
§ 81
IT-strategi
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen, samt
att bjuda in kommunchef Lennart Johansson till service- och tekniknämndens sammanträde den 8 september avseende Gällivare kommuns IT-strategi.
Bakgrund
Information på service- och tekniknämndens sammanträde 11 juni avseende IT-strategi
och IT-system i kommunen.
Anders Skoglund, IT-strateg, informerar om:
- revisionsgranskning inom förvaltningarna
- centrala IT-gruppen
- systemförvaltare
- identifikation av de olika systemen som finns i kommunen
- arbete med systemsäkerhetsplaner på alla förvaltningarna pågår
- IT-enheten
- utredning om IT-verksamheten
- forum tillsammans med förvaltningscheferna
- läsplatta och Lex ärendehanteringssystem
- Lync
- videokonferens
- byte av telefonväxel i oktober.
Informationen pågår mellan kl. 09.20-10.10.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (S)
att tacka för informationen, samt
att bjuda in kommunchef Lennart Johansson till service- och tekniknämndens sammanträde den 8 september avseende Gällivare kommuns IT-strategi.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i
enlighet med Britt-Marie Wiklunds m.fl. förslag.
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SoT/2015:119 -012
§ 82
Politikerutbildning - styrsystem
Service- och tekniknämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde 8 september.
Bakgrund
Verksamhetsutvecklaren utbildar samt informerar om styrsystemet – styrkorten på service- och tekniknämndens sammanträde 11 juni.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att hänskjuta ärendet till service- och tekniknämndens sammanträde 8 september.
Propositionsordning
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag.
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SoT/2015:2 -001
§ 83
Delgivningar
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
Bakgrund
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
1. Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 2015-04-20
15:13
Cirkulär 2015-04-16
15:14
2.
SoT 2014:37/409
Kommunfullmäktige 2015-04-13 § 46 – Områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts
och information till skolor och allmänhet om vilka regler som gäller kring fyrverkerier.
3.
SoT 2015:19/455
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 64 – Sammanslagning av VA-verk i
byarna Niilivaara och Markitta.
4.
SoT 2015:101/420
Service- och teknikförvaltningen 2015-04-20 – Ändring av miljörapport 2014, Kavahedens avfallsanläggning.
5.
SoT 2015:143/420
Service- och teknikförvaltningen 2015-04-17 – Fiskevårdsbidrag och bidrag till
Gällivare kommuns jaktvårdskrets för viltvårdande åtgärder samt minkfångst för verksamhetsåret 2015.
6.
SoT 2015:153/041
Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 83 – Omfördelning av Gällivare kommuns budget
2015.
7.
SoT 2015:154/102
Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 97 – Val av adjungerad ledamot till kommunstyrelsens
samhällsplaneringsutskott.
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8.
SoT 2015:155/002
Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 84 – Undertecknande av handlingar.
9.
SoT 2015:158/170
Kommunförbundet Norrbotten 2015-03-13 – Skrivelse avseende att svensk räddningstjänsts kompetensbehov bör utredas innan utbildningsverksamheten vid Sandö och
Revinge inom myndigheten för samhällsskydd och beredskap eventuellt omorganiseras.
Justitiedepartementet 2015-03-27 – Skrivelse som svar till företrädare för kommuner
och regioner om påtalande att det bör tas ett politiskt initiativ till en utredning om hur
räddningstjänstens kompetensförsörjning ska säkerställas i framtiden.
10.
SoT 2015:164/512
Skrivelse 2015-04-17 - avseende trafiksäkerheten på Småstugevägen.
11.
SoT 2015:171/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-04-16 – Delegationsbeslut om befrielse från sophämtning på fastigheten Sammakko 1:65.
12.
SoT 2015:172/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-04-09 – Delegationsbeslut om befrielse från sophämtning på fastigheten Vettasjärvi 2:5.
Miljö- och byggförvaltningen 2015-04-09 – Delegationsbeslut om befrielse från slamtömning på fastigheten Vettasjärvi 2:5.
13.
SoT 2015:173/427
Miljö- och byggförvaltningen 2015-04-09 – Skrivelse angående efterbehandling på
Brushanen 1-2.
Miljö- och byggförvaltningen 2015-04-10 – Delegationsbeslut om tillsynsavgift för
Gällivare kommun på fastigheten Brushanen 1-2.
14.
SoT 2015:174/452
Miljö- och byggförvaltningen mars 2015 – Beslut om beviljande av befrielse från kommunal avfallshämtning från fastigheten Killinge 6:8.
Slamtömning/dispens på fastigheten Purnuvaara 6:5, intervall/befrielse vartannat år.
15.
SoT 2015:176/432
Service- och teknikförvaltningen 2015-04-22 – Samrådsyttrande angående Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikts upprättade förslag till förvaltningsplan,
|
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förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och webbverktyget VISS (vatteninformationssystem Sverige)
för år 2015-2021.
16.
SoT 2015:177/455
Miljö- och byggförvaltningen 2015-04-20 – Inspektionsrapport för miljötillsyn vid avloppsreningsverk Gällivare på fastigheten Kavaheden 1:2.
17.
SoT 2015:178/007
Kommunfullmäktige 2015-04-13 § 43 – Ansvarsfrihet för år 2014.
18.
SoT 2015:181/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-04-23 – Delegationsbeslut gällande befrielse från
sophämtning på fastigheten Sammakko 6:2.
19.
SoT 2015:186/042
Service- och teknikförvaltningen 2015-04-27 – Slutredovisning investeringsobjekt.
20.
SoT 2015:190/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-04-27 – Delegationsbeslut om godkännande av
kompostering och behovsanpassad avfallshämtning på fastigheten Skotern 7.
21.
SoT 2015:192/537
Länsstyrelsen Norrbotten 2015-04-22 – Länsstyrelsens beslut att Lapland Airport inom
fastigheten Kavaheden 1:4 i Gällivare kommun ska vara skyddsobjekt. Beslutet gäller
tillsvidare, dock längst till 2020-04-23.
22.
SoT 2015:193/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-04-22 – Delegationsbeslut om befrielse från sophämtning på fastigheten Sammakko 2:5.
23.
SoT 2014:366/007
Gällivare kommun, kommunstyrelsen, socialnämnden, barn-, utbildning och kulturnämnden samt service- och tekniknämnden 2015-04-13 – Svar till revisorerna med
anledning av granskning av integrationsarbetet.
24.
SoT 2014:391/340
Miljö- och byggnämnden 2015-03-26 § 28 – Dagvattenpolicy, Gällivare kommun.
25.
SoT 2015:209/814
Jordbruksverket mars 2015 – Årets fritidsfiskekommun 2015.
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26.
SoT 2015:199/512
Skrivelse – Trafiksituationen i korsningen Lasarettsgatan-Ågatan.
27.
SoT 2015:148/214
Service- och teknikförvaltningen 2015-04-28 – Yttrande detaljplan för del av Gällivare
76:1, Sjöjungfrun 2 och 3 is- och evenemangsarrena, Sjöparksområdet.
28.
SoT 2015:191/512
Skrivelse 2015-04-28 – Oljevägen.
29.
SoT 2015:211/452
Miljö- och byggförvaltningen april 2015 – Beviljande av befrielser från kommunal avfallshämtning från Sammakko 1:65, Vettasjärvi 2:5, Sammakko 2:5, Sammakko 6:2.
Godkännande av kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning för Skotern 7,
tömning var fjärde vecka. Slamtömning, befrielse Vettasjärvi 2:5.
30.
SoT 2015:217/210
Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 112 – Principer för kommunalt huvudmannaskap vid
detaljplanering.
31.
SoT 2015:94/826
Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 119 – Malmbergets AIF ansöker om kostnadstäckning
avseende felsökning och inköp av kylmedel (brine) till kylsystemet samt vidare ansökan
om kostnadstäckning avseende reparation av kylanläggning till ishallen.
32.
SoT 2015:186/042
Service- och teknikförvaltningen 2015-05-22 – Slutredovisning av investeringsprojekt
simhallar.
33.
SoT 2015:177/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-05-12 – Inspektionsrapport för miljötillsyn vid
Kavahedens avfallsanläggning på fastigheten Kavaheden 1:1 och 1:2.
34.
SoT 2015:219/423
Service- och teknikförvaltningen 2015-05-18 – Förslag på ytterligare områden i
Gällivare kommun som bedöms bör inventeras i fråga om stabilitet i raviner och moränslänter.
35.
SoT 2015:221/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-05-13 – Beslut gällande ansökan om befrielse från
sophämtning på fastigheten Sarvisvaara 3:8.
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36.
SoT 2015:222/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-05-13 – Beslut gällande ansökan om befrielse från
sophämtning på fastigheten Karmas.
37.
SoT 2015:229/510
Skrivelse från boende vid korsningen Söderbergsvägen/Laestadiusvägen – Angående
bullerplank, sänkning av hastigheten och få bort tung trafik.
38.
SoT 2015:243/423
Miljö- och byggförvaltningen 2015-05-26 – Inspektionsrapport för miljötillsyn på
fastigheten Gällivare 65:1.
Miljö- och byggförvaltningen 2015-05-27 – Beslut om tillsynsavgift för utförd tillsyn
under nedskräpningsprojekt år 2015 på fastigheten Gällivare 65:1.
39.
SoT 2015:246/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-05-28 – Beslut om befrielse från sophämtning på
fastigheten Granhult 4:22.
40.
SoT 2015:247/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-05-28 – Beslut om befrielse från sophämtning på
fastigheten Meurisvare 1:64.
41.
SoT 2015:248/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-05-28 – Beslut om befrielse från sophämtning på
fastigheten Killingi 4:4.
42.
SoT 2015:249/452 – Beslut om befrielse från sophämtning på fastigheten
Skröven 3:9.
43.
SoT 2015:250/458
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-01– Beslut om ändrat tömningsintervall av
slamavskiljare på fastigheten Vettasjärvi 1:51.
44.
SoT 2015:89/452
Miljö- och byggförvaltningen maj 2015 – Beslut om beviljad befrielse från kommunal
avfallshämtning på fastigheten Sarvisvaara 3:8.
Beslut om avslag på befrielse från kommunal avfallshämtning på fastigheten Karmas.
45.
SoT 2015:201/214
Service- och teknikförvaltningen 2015-05-27 – Teknikavdelningens yttrande på detaljplan Stålvallen.
|
|
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46.
SoT 2015:251/109
Service- och teknikförvaltningen 2015-06-03 – Besvarad enkät till SKL avseende PFAS
och PFOS i dricksvattenanläggningar.
47.
SoT 2015:252/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-03 – Beslut gällande anmälan om kompostering
samt behovsanpassad avfallshämtning på fastigheten Nilivaara 7:16.
48.
SoT 2015:253/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-03 – Beslut ansökan om befrielse från sophämtning på fastigheten Hakkas 8:2.
49.
SoT 2015:254/452
Miljö- och byggförvaltningen 2015-06-03 – Beslut gällande ansökan om befrielse från
sophämtning på fastigheten Soutujärvi 16:23.
Protokoll har inkommit från
Rådet för funktionshindersfrågor 2015-04-28.
PRO Grönan 2015-05-07.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över delgivningar.
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SoT/2015:3 -002
§ 84
Delegationer
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade genom delegation, service- och tekniknämnden.
Redovisas i delgivnings-/delegationspärm på sammanträdet.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Ordförande för service- och tekniknämnden, Britt-Marie Wiklund har i enlighet med
delegationsordning gällande brådskande ärenden, fattat beslut
Datum

Objekt

2015-04-15 Kemikalier till VA-verk 2015-06-01-2019-05-31
Entreprenör: WIBAX AB.
2015-04-28 Upphandling avseende passagesystem för VA-verk m.m.
Entreprenör: ComDate AB, Piteå.
2015-05-12 Upphandling Karhakka västra, Gällivare kommun.
Entreprenör: AB Infra Polar, Luleå.
2015-05-12 Upphandling Solbacken, Gällivare kommun.
Entreprenör: AB Berggren & Bergman, Luleå.
2015-05-12 Upphandling Vuoskonjärvi etapp 2, Gällivare kommun.
Entreprenör: AB Berggren & Bergman, Luleå.
2015-05-29 Upphandling träningsredskap och motorikpark, Gällivare kommun
Entreprenör: Peab Asfalt AB, Malmö.
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CENTRALA INKÖPSENHETEN
Har i enlighet med service- och tekniknämndens delegationsordning fattat beslut
Datum
Objekt
2015-04-01 Upphandling – hyra av elektroniska körjournaler.
Ramavtal.
Entreprenör: TelliQ AB, Arboga.
2015-04-24 Upphandling Karhakka östra, Gällivare kommun.
Entreprenör: AB Berggren & Bergman, Luleå.
EKONOMIENHETEN
Ned- och avskrivning av kundfordringar, delegationsanmälan
Verksamhet
Belopp som avskrives
2701 Larmcentral
1108 kr
51060 Pensionärsservice
60 kr

Belopp som nedskrives
3350 kr
192 kr.

Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
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SoT/2015:7 -042
§ 85
Budgetuppföljning
Service- och tekniknämnden beslutar
att godkänna upprättade budgetuppföljningar för mars och april.
Bakgrund
Budgetuppföljningar för mars och april har upprättats.
Thomas Regemalm, tf. avdelningschef informerar om teknikavdelningens budget.
Informationen pågår mellan kl. 14.15–14.50.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättade budgetuppföljningar för mars och april.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning skatteverksamheter mars 2015.
2. Budgetuppföljning affärsverksamheter mars 2015.
3. Budgetuppföljning skatteverksamheter april 2015.
4. Budgetuppföljning affärsverksamheter april 2015.
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SoT/2015:1 -301
§ 86
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen avseende framtidsfrågor
för service- och teknikförvaltningen och ledamöterna ställer frågor till förvaltningschefen.
Michael Gustafsson, tf. förvaltningschef informerar om:
- att kommunstyrelsen på måndag tar beslut om anställning av ny förvaltningschef på
service- och teknikförvaltningen
- organisationsöversynen kommer att redovisas för kommunstyrelsen på måndag
- infrastruktursatsningar
- larmcentralen
- trygghetslarm
- servicecentralen
- räddningstjänsten
- stadionbyggnaden Hellnerstadion
Erik Johansson (S):
Undrar över vad som händer med Ritsem
Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson informerar att de som driver anläggningen i
dag önskar få avtal på minst fem år, för att fortsätta. Träff med Vattenfall i nästa vecka.
Hedens förskolas utemiljö
Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson informerar att diskussioner pågår om hur omfördela pengar för att åtgärda problemen.
Varför parkeringsplatsen på Trädgårdsvägen är avstängd
Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson kan inte svara på varför den är avstängd.
Tf. förvaltningschefen tar med sig frågan till förvaltningen.
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SoT/2015:23 -104
§ 87
Kommunala råden informerar
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde informerar ledamöterna från de kommunala råden om
ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information från de kommunala råden.
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SoT/2015:6 -814
§ 88
Rapport skoterutredning
Service- och tekniknämnden beslutar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att till service-och tekniknämndens
sammanträde 8 september komma med ett förslag på hur arbetet med skoterutredningen
ska fortsätta.
Bakgrund
Snöskoteråkningen är reglerad på olika sätt av olika myndigheter. En rad faktorer påverkar hur snöskoteråkningen kan bedrivas på ett långsiktigt, hållbart sätt. Ett välfungerande och tydligt nät är positivt av flera anledningar, bl.a. säkerhet, miljö, störningar och
tillgänglighet. Ett väl genomtänkt skoternät med förståelse över skoteranvändningens
krav och villkor tillsammans med övriga samhällsfunktioner ger en möjlighet att utveckla kommunen, inte bara avseende skoteråkning, utan även i övrigt.
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2014-12-09 § 151 beslutades att godkänna programarbetet samt att programförslaget gick ut för samrådsremiss under första
halvåret 2015.
Tommy Isaksson, fritidschef, rapporterar om skoterutredningen.
Informationen pågår mellan kl. 13.00–13.50.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämnden 2014-12-09 § 151.
2. Förslag till program skoterleder.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att till service-och tekniknämndens
sammanträde 8 september komma med ett förslag på hur arbetet med skoterutredningen
ska fortsätta.
Propositionsordning
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i
enlighet med Britt-Marie Wiklunds förslag.
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SoT/2015:22 -100
§ 89
Nya Gällivare/samhällsomvandlingen
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid varje nämndssammanträde informerar förvaltningschefen om samhällsomvandlingen och "Nya Gällivare".
Michael Gustafsson, tf. förvaltningschef informerar om:
- osäkerheten kring det nya miljötillståndet och tidplanen för avvecklingen i
Malmberget
- nya äldreboendet
- arbetet med VA till Repisvaara pågår
- nya ishallen
Ledamöterna ställer frågor avseende isrinken vid Sjöparken, om, när och var den ska
flyttas. Tf. förvaltningschef Michael Gustafsson tar med sig frågan till förvaltningschefsgruppen.
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SoT/2015:45 -012
§ 90
Service- och teknikförvaltningens ärendeuppföljning
Service- och tekniknämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid service- och tekniknämndens sammanträden informerar service- och teknikförvaltningen om pågående ärenden och status på dem.
Thomas Regemalm, tf. avdelningschef teknikavdelningen, informerar om pågående
ärende och status på dem.
Informationen pågår mellan kl. 14.10–14.15.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 157 (166)
2015-06-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2015:5 -012
§ 91
Ärendeuppföljning juni 2015

Service- och tekniknämnden beslutar
att lyfta ut ärendet boulebana då upprustningen av befintlig bana är gjord,
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att se över och rätta till skyltarna på
Oljevägen,
att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att ta fram en policy för hastighetsnedsättningar i Gällivare kommun, som förs in i ärendeuppföljningen.
Bakgrund
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid sammanträde. Nedan redovisas ärendeuppföljningslistan.

Ärende:
Vägg för graffitimålning
Diariennr: SOT 2014:170
Initierad av/ Kommunfullmäktige
Ursprungligt diarienr: KS 2014:368
Ärendetyp: Motion
Åtgärd:
att uppdra till SOT-nämnden och BUoK-nämnden att upprätta en handlingsplan för att minska klotter och möjliggöra graffiti.
Ansvarig: SOT-nämnden och BUok-nämnden
Uppföljning/
Bevakningsdatum:
Delgivning:
______________________________________________________________________
Ärende:
Gestaltnings- och profilprogram för Gällivare kommun och centrala
Gällivare
Diariennr: SOT 2014:117
Initierad av/ Kommunfullmäktige
Ursprungligt diarienr: KS 2013:573
Ärendetyp: Program
Åtgärd:
att SOT-nämnden blir huvudman för genomförande av program, att tidsoch genomförandeplan tas fram samt arbetas in i budgeten på SOT-
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nämnden. Att programmet anpassas mer avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Ansvarig:
Uppföljning/
Bevakningsdatum:
Delgivning:
______________________________________________________________________
Ärende:
Boulebana
Diariennr: 2014:62
Initierad av/ Kommunfullmäktige
Ursprungligt diarienr: KS 2014:62
Ärendetyp: Motion
Åtgärd:
att upprustning av befintlig boulebana hänskjuts till service- och teknik
förvaltningen
Ansvarig: Service- och tekniknämnden
Uppföljning/
Bevakningsdatum:
Delgivning:
_____________________________________________________________________
Ärende:

Principer för kommunalt huvudmannaskap vid detaljplanering
Diarienr:
SOT/2015:217
Initierat av: Kommunstyrelsen
Ursprungligt diarienr: KS/2015:335
Ärendetyp:
Åtgärd:
att samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med SOT får i uppdrag att
utarbeta principer för kommunalt huvudmannaskap av VA-nät, gator och
naturområden till KSsu 3 september.
Uppföljning/
bevakningsdatum:
Delgivning:
__________________________________________________________________
Ärende:
Teckna avtal med SportEvent om nyttjande av konstsnöanläggning
Diarienr:
SOT/2015:78
Initierat av: Kommunstyrelsen
Ursprungligt diarienr: KS/2015:68
Åtgärd:
att uppdra till SOT-förvaltningen att teckna avtal med SportEvent om nyttjande av konstsnöanläggning.
Uppföljning/
bevakningsdatum:
Delgivning:
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista.
Yrkande
Britt-Marie Wiklund (M) yrkar
att lyfta ut ärendet boulebana då upprustningen av befintlig bana är gjord,
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att se över och rätta till skyltarna på
Oljevägen.
Erik Johansson (S) yrkar
att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att ta fram en policy för hastighetsnedsättningar i Gällivare kommun, som förs in i ärendeuppföljningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Britt-Marie Wiklunds och Erik Johanssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att service- och tekniknämnden har beslutat i enlighet med Britt-Marie Wiklunds och Erik Johanssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 160 (166)
2015-06-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Service- och tekniknämnden

SoT/2015:103 -512
§ 92
Säkra skolvägar för barn
Service- och tekniknämnden beslutar
att utredningen från 2010 får utgöra underlag för säkra skolvägar,
att föreslå barn-, utbildning och kulturnämnden besluta att respektive skola arbetar fram
rutiner för hur och var hämtning, respektive avlämning skall ske och som delges alla
föräldrar,
att även Myranskolan i Koskullskulle ingår i denna utredning,
att anlita en professionell trafikutredare för att utreda trafiksituationen på skolorna för
att ta fram bästa lösningen gällande in-, utfart och hämtnings- och lämningsplats till
respektive skola för såväl oskyddade trafikanter som övriga trafikanter. Utredningen
skall innehålla åtgärds- och prioriteringsförslag med en ekonomisk presentation.
Bakgrund
Det finns två stycken utredningar som är gjorda om ”säkra skolvägar”. En utredning
från hösten 2010 och en från 2012. Säkra skolvägar är ett område som måste prioriteras
högt upp på dagordningen. Utredningen från 2010 är gjord av två stycken elever som ett
examensarbete. Denna utredning är mycket väl genomtänkt med beskrivning av verksamheten, lägeskarta, checklista för en mängd områden, ex. belysning, GC-vägar,
markbeläggning, hastigheter, sikt, övergångar, hastighetsdämpande åtgärder, trafikljus,
grönska, cykelparkering, underhåll och orienteringstavlor. Dessutom så finns det
åtgärdsprogram föreslagna i denna utredning. Denna utredning är gjord för Hedskolan,
Mariaskolan, Nya Malmstaskolan, Sjöparksskolan och Tallbackaskolan.
Den andra utredningen har arbetats fram av en tjänsteman på service- och teknikförvaltningen och en tjänsteman från barn-, utbildning och kulturförvaltningen. En enkätundersökning har besvarats av cirka 450 elever tillsammans med föräldrar från förskoleklass
till årskurs 4. I enkätundersökningen framkommer det att cirka 42 % (193) av barnen
går själva eller tillsammans med syskon. 38,8% (175) av barnen blir skjutsade av föräldrarna i samband med att de är på väg till arbetet. 40 % av dem som har svarat har någon
plats efter vägen till skolan som de upplever som farlig, otrygg eller ”läskig” och den
största orsaken är att bilarna kör fort eller att det är svårt att korsa vägen på grund av att
det är mycket trafik. Det framkommer att en av de otrygga platserna är avlämningsplatsen vid skolan. Orsaken till varför den är otrygg ligger i att det inte finns någon
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struktur i hur avlämningen/hämtning skall ske, var den ska vara och att det är trångt om
plats.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2015-05-21 § 33 att lämna ärendet
öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 11 juni 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Säker skolväg kommer sannolikt innebär en del ekonomiska åtagande som i dagsläget
inte går att redovisa utan detta får redovisas av professionell trafikutredare som upphandlas.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms innebära positiva konsekvenser för barn och ungdomar eftersom det
skolområdet blir en säkrare miljö
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämndens besluta
att utredningen från 2010 får utgöra underlag för säkra skolvägar,
att föreslå barn-, utbildning och kulturnämnden besluta att respektive skola arbetar fram
rutiner för hur och var hämtning, respektive avlämning skall ske och som delges alla
föräldrar,
att även Myranskolan i Koskullskulle ingår i denna utredning,
att anlita en professionell trafikutredare för att utreda trafiksituationen på skolorna för
att ta fram bästa lösningen gällande in-, utfart och hämtnings- och lämningsplats till
respektive skola för såväl oskyddade trafikanter som övriga trafikanter. Utredningen
skall innehålla åtgärds- och prioriteringsförslag med en ekonomisk presentation.
Beslutsunderlag
1. Hedskolan.
2. Mariaskolan.
3. Nya Malmstaskolan.
4. Sjöparksskolan.
5. Tallbackaskolan.
6. Utredning av tjänstemän på service- och teknikförvaltningen samt barn-, utbildning
och kulturnämnden.
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SoT/2015:96 -511
§ 93
Utredning Norska/Oljevägen
Service- och tekniknämnden beslutar
att riva upp beslutet från service- och tekniknämnden 2015-01-13 § 8,
att förändra trafikföreskriften genom att sänka hastigheten från Pumparegatan till
Härkvägen till 30km/tim och övrig sträckning efter Oljevägen/Norskavägen behåller
man hastigheten 50 km/tim,
att införa förbud för genomfart för tung trafik,
att det tidigare beslutet från 2015-01-13 angående vägsträckning med sänkt hastighet
till 30km/tim ersätts av den nya sträckningen Pumparegatan – Härkvägen,
att den nya trafikföreskriften träder i kraft från 1 juli 2015.
Bakgrund
Boende efter Oljevägen/Norska vägen har klagat på besvär av buller och damm. Miljöoch byggnämnden har förelagt service och tekniknämnden att vidta åtgärder för att förbättra situationen. Service och teknikförvaltningen har utfört buller beräkning utifrån
genomförd trafikräkning av antal fordon per dygn på nämnd sträcka. Dammätning ska
genomföras på årsbasis för att få ett rättvist resultat. Miljö och bygg förvaltningen
genomför dammätning inom området.
Oljevägen/Norska vägen är relativt hårt trafikerad till följd av verksamheter efter vägen.
Därtill är det många som använder vägen till att gena. Trafikströmmen som är tänkt och
dimensionerade till Parkgatsleden kör ofta på Oljevägen/Norskavägen för att vinna
någon minut. Förslag på åtgärd för att minska på buller är att sänka hastigheten till 30
km/h, samt förbud för genomfart för tung trafik. Med den åtgärden förblir området tillgängligt men vägen blir mindre attraktiv för att gena samt att trafikströmmen hänvisas
till dimensionerad väg. Att beakta är också att inom området finns en skola och del av
sträcka är tillika skolväg som ska vara säker.
Vid service- och tekniknämndens sammanträde 2015-04-21 § 80 beslutades att uppdra
till service- och teknikförvaltningen att skyndsamt utreda Norska vägen i samråd med
miljö- och byggförvaltningen och att återkomma med ett färdigt förslag till service- och
tekniknämndens sammanträde den 11 juni.
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Förändringsförslaget är att begränsa hastigheten till 30km/tim att gälla från
Pumparegatan till Härkvägen och i övrigt behålla 50km/tim. Inom denna sträcka finns
Mariaskolan och förskola samt en del av de boende som klagat på trafiken. Hastighetsbegränsning till 30km/tim rekommenderas på så kort sträcka som möjligt och med
denna förändring tror vi att det blir en bättre trafiklösning än vid det tidigare fattade
beslutet.
Service- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2015-05-21 § 36 att lämna ärendet
öppet till service- och tekniknämndens sammanträde 11 juni 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär ingen större ekonomisk konsekvens.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Sänkt hastighet på den nu föreslagna sträckan medför positiva konsekvenser för barn
och unga.
Förslag till beslut
Service och teknikförvaltningen föreslår service- och tekniknämnden besluta
att riva upp beslutet från service- och tekniknämnden 2015-01-13 § 8,
att förändra trafikföreskriften genom att sänka hastigheten från Pumparegatan till
Härkvägen till 30km/tim och övrig sträckning efter Oljevägen/Norskavägen behåller
man hastigheten 50 km/tim,
att införa förbud för genomfart för tung trafik,
att det tidigare beslutet från 2015-01-13 angående vägsträckning med sänkt hastighet
till 30km/tim ersätts av den nya sträckningen Pumparegatan – Härkvägen,
att den nya trafikföreskriften träder i kraft från 1 juli 2015.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämnden 2015-04-21 § 80.
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SoT/2015:184 -805
§ 94
Ansökan om driftbidrag för Gällivare-Malmbergets golfbana
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att ansökan som har mer kommunövergripande värderingar och ställningstagande får
prövas hos kommunstyrelsen.
Bakgrund
Gällivare-Malmbergets Golfklubb anhåller i rubricerat ärende om ett driftbidrag på
150 000 kr till golfbanan.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att serviceoch tekniknämnden och dess förvaltning inte ensam kan värdera den eventuella totala
nyttan som föreningens verksamhet har för kommunen.
Föreningen anger folkhälsoperspektivet, marknadsföringen av Gällivare kommun,
turistnäringen och företagarna som argument för ett tillstyrkande av ansökan, aspekter
som mer är upp till kommunstyrelsen att värdera.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningen har inget utrymme till beviljande i tilldelad
drift/bidragsbudget för år 2015.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om verksamheten upphör så blir kommunens barn- och ungdomar utan en möjlighet till
meningsfull fritidssysselsättning.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ansökan som har mer kommunövergripande värderingar och ställningstagande får
prövas hos kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Ansökan om driftbidrag för Gällivare-Malmbergets golfbana.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 37.
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SoT/2015:156 -829
§ 95
Motion av Erik Johansson (S), Claes Danell (S), Nina Eriksson (S), Tony Normark (S),
Johannes Sundelin (S) och Elin Näslund (S) - Anlägga ett ute gym i Gällivare kommun
Service- och tekniknämnen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen då motionens intentioner kommer att förverkligas under 2015.
Bakgrund
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att ge service- och teknikförvaltningen
uppdraget att planera och uppföra ett utegym inom Gällivare kommun.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat man ligger i
framkant avseende motionens intentioner. Förvaltningens service- och fritidsavdelning
har påbörjat en upphandling av utegym och motorikbana, etablering beräknas ske under
hösten 2015 med placering vid Sandviken.
Ekonomiska konsekvenser
Upphandlingen och etableringen/markarbeten är kostnadsberäknad till cirka 500 000 kr
och finns tillgängliga i service- och teknikförvaltningens investeringsbudget för 2015.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Etableringen medför ett positivt komplement för barn och ungdomars möjligheter till
meningsfull fritidssysselsättning och fysisk välbefinnande.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen då motionens intentioner kommer att förverkligas under 2015.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskott 2015-05-21 § 38.
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SoT/2015:4 -027
§ 96
Kurser/konferenser/återkoppling
Service- och tekniknämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Anmälda kurser/konferenser till dagens sammanträde.
1. Sveriges kommuner och landsting inbjuder till kurs för politiker ”Offentliga fastigheter”.
Tid och plats: 8-9 oktober, Stockholm.
(Mer information kommer längre fram).
2. Sveriges fritids- och kulturchefsförening inbjuder till årskonferens.
Tid och plats: 25-27 augusti, konserthuset.
3. Länsstyrelsen i Västerbotten inbjuder till konferens Save the Date, nationell vattenkonferens, levande laxälvar.
Tid och plats: 18-20 augusti, Umeå.
Anmälan: senast 15 juli.
Kostnad: 1 495 kronor exklusive moms.
4. Svenska IALE och Trafikverket inbjuder till konferens 2015- infrastuktur i
landskapet – spridningsvägar och barriärer?
Tid och plats: 15-16 september, Göteborg.
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